
 
1 

ΆΣΘΜΑ & ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ 
 

 

 

 

Το άσθμα είναι μια ασθένεια των πνευμόνων που προκαλεί τη στένωση των αεραγωγών, 
καθιστώντας δύσκολη την αναπνοή.  Το άσθμα είναι μια χρόνια κατάσταση.  Μόλις 
διαγνωστείτε με αυτό, θα το έχετε για το υπόλοιπο της ζωής σας.  Τα καλά νέα είναι ότι το 
άσθμα μπορεί συνήθως να διατηρηθεί υπό έλεγχο. 

Ένας στους 12 ενήλικες στην Αμερική έχει άσθμα.      Οι γυναίκες (9,8%) είναι πιο πιθανό να 
έχουν άσθμα από τους άνδρες (6,1%).  Οι γυναίκες έχουν μικρότερους πνεύμονες, αεραγωγούς, 
αναπνευστικούς μύες και θώρακα και όλα αυτά επηρεάζουν τη ροή του αέρα, τον όγκο των 
πνευμόνων και την προσπάθεια που απαιτείται για την αναπνοή.      Επιπλέον, οι διακυμάνσεις 
στις γυναικείες ορμόνες πιστεύεται ότι επηρεάζουν το άσθμα. 
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Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν έχετε άσθμα; 

 

Σε υγιείς πνεύμονες, η επένδυση των αεραγωγών είναι καθαρή και ανοιχτή και οι μύες που 
περιβάλλουν τους αεραγωγούς χαλαρώνουν.    Αυτό επιτρέπει στον αέρα να ρέει ελεύθερα.    
Με το άσθμα, συμβαίνουν τρία πράγματα - συχνά ταυτόχρονα - που δυσκολεύουν την 
αναπνοή:  

 

1. Η επένδυση των αεραγωγών γίνεται φλεγμονή, γεγονός που το κάνει να διογκώνεται και 
να πυκνώνει.  Αυτή η πρησμένη επένδυση περιορίζει το άνοιγμα, ώστε να μπορεί να ρέει 
λιγότερος αέρας. 

2. Οι μύες στο εξωτερικό των αεραγωγών σφίγγουν, καθιστώντας δυσκολότερη την 
αναπνοή του αέρα μέσα και έξω. 

3. Η βλέννα σχηματίζει ένα άλλο στρώμα μέσα στον αεραγωγό, το οποίο στενεύει 
περαιτέρω το άνοιγμα. 

 

Υπάρχουν 4 επίπεδα σοβαρότητας άσθματος.   

1. Διαλείπων άσθμα – όπου χρησιμοποιείτε μια συσκευή εισπνοής 2 ή λιγότερες ημέρες 
την εβδομάδα.   

2. Ήπιο επίμονο άσθμα – όπου χρησιμοποιείτε συσκευή εισπνοής περισσότερο από 2 
ημέρες την εβδομάδα, αλλά όχι καθημερινά. 

3. Μέτριο επίμονο άσθμα – όπου χρησιμοποιείτε μια συσκευή εισπνοής καθημερινά. 
4. Σοβαρό επίμονο άσθμα – όπου χρειάζεστε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή εισπνοής 

αρκετές φορές την ημέρα. 

 

Άσθμα και εγκυμοσύνη 

Το άσθμα είναι η πιο κοινή από τις χρόνιες ασθένειες που μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές 
στις εγκυμοσύνες.   

Περίπου το 1% των εγκύων γυναικών έχουν άσθμα. Ακόμα κι αν το άσθμα σας είναι καλά 
ελεγχόμενο πριν από την εγκυμοσύνη, αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει έτσι κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης.  Στο 1/3 περίπου των γυναικών, το άσθμα μπορεί να επιδεινωθεί 
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κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κυρίως κατά τη διάρκεια του πρώτου και του τελευταίου 
τριμήνου. Το ένα τρίτο των εγκύων γυναικών δεν θα βιώσουν καμία αλλαγή στο άσθμα, ενώ το 
ένα τρίτο μπορεί ακόμη και να δει το άσθμα τους να βελτιώνεται.   

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το άσθμα συμβάλλει στην αποβολή ή τη συγγενή δυσπλασία του 
εμβρύου.   

Το ανεξέλεγκτο άσθμα κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης μειώνει την περιεκτικότητα σε 
οξυγόνο στην παροχή αίματος της μητέρας. Δεδομένου ότι το έμβρυο παίρνει το οξυγόνο του 
από την παροχή αίματος της μητέρας, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο οξυγόνο στο 
εμβρυϊκό αίμα.  Η μειωμένη παροχή αίματος μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη και την 
επιβίωση του εμβρύου. 

 

 

Τα οφέλη από τη λήψη φαρμάκων για το άσθμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πιστεύεται 

γενικά ότι υπερτερούν των κινδύνων που μια κρίση άσθματος (ες) μπορεί να προκαλέσει στο 

αγέννητο μωρό.  Ο χρόνιος  κακός έλεγχος του άσθματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

ενέχει κινδύνους και οι μητέρες είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν επιπλοκές όπως: 
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• Προεκλαμψία (επικίνδυνα υψηλή αρτηριακή πίεση) 
• Χαμηλό βάρος γέννησης. 
• Μια μικρή αύξηση του κινδύνου πρόωρης γέννησης. 
• Αυξημένος ρυθμός καισαρικής τομής. 
• Αναιμία 
• Θρόμβοι αίματος στους πνεύμονες της μητέρας. 
• Μαιευτική αιμορραγία (υπερβολική αιμορραγία πριν ή μετά τον τοκετό) 

Τα καλά νέα είναι ότι οι γυναίκες με καλά ελεγχόμενο άσθμα κατά τη διάρκεια μιας 
εγκυμοσύνης έχουν αποτελέσματα τόσο καλά όσο εκείνα σε καμία ασθματική έγκυο γυναίκες. 

Ενώ πολύ λίγες γυναίκες έχουν συμπτώματα άσθματος κατά τον τοκετό, συνιστάται να 
δημιουργήσετε ένα σχέδιο παράδοσης με το γιατρό σας.   Το Αυστραλιανό Εθνικό Συμβούλιο 
Άσθματος συνιστά τακτική επανεξέταση των καθεστώτων άσθματος κάθε 4 εβδομάδες κατά τη 
διάρκεια μιας εγκυμοσύνης. 

 

Αποφύγετε το άσθμα ενεργοποιεί 

Ο πιο πιθανός χρόνος για μια κρίση άσθματος κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης είναι η 24η 
έως 36η εβδομάδα της κύησης.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφύγετε τις ωθήσεις κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου και να συνεχίσετε να παίρνετε φάρμακα για το άσθμα. 

1. Μειώστε την έκθεση σε γύρη, μούχλα, κατοικίδιο ζώο ή / και αλλεργία ακάρεων οικιακής 
σκόνης, έντονα αρώματα όπως χρώματα και αρώματα.  Ακόμη και ο κρύος αέρας μπορεί 
να ερεθίσει τους πνεύμονες. 

2. Είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να καπνίζετε ή να ατμίζετε και πρέπει να αποφεύγετε 
κάθε παθητικό κάπνισμα. 

3. Μείνετε μακριά από άτομα που είναι άρρωστα με αναπνευστικές λοιμώξεις.  
Κρυολογήματα, γρίπη, και ιγμορίτιδα μπορεί να καταστήσει πιο δύσκολο για μια έγκυο 
γυναίκα να διαχειριστεί το άσθμα της.  Η γρίπη μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή σε 
έγκυες γυναίκες, οπότε φροντίστε να κάνετε το εμβόλιο της γρίπης. 

4. Η τακτική άσκηση μπορεί να είναι ευεργετική κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά 
ελέγξτε πρώτα με τον μαιευτήρα σας.  Η κολύμβηση είναι μια μεγάλη άσκηση για άτομα 
με άσθμα. 
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Φάρμακα άσθματος και εγκυμοσύνη 

Υπάρχει πάντα ανησυχία γύρω από τη χρήση οποιωνδήποτε φαρμάκων κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Τα καλά νέα είναι ότι τα περισσότερα φάρμακα άσθματος είναι ασφαλή για 
χρήση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.  Ο γιατρός σας μπορεί να αλλάξει τα φάρμακά 
σας, καθώς ορισμένα φάρμακα για το άσθμα θεωρούνται ασφαλέστερα από άλλα για χρήση 
από έγκυες γυναίκες.  Πολλές μέλλουσες μητέρες ανησυχούν για τη λήψη φαρμάκων κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά οι κίνδυνοι που ενέχει το ανεξέλεγκτο άσθμα είναι πολύ 
μεγαλύτεροι από εκείνους από τις θεραπείες άσθματος.   

Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι δεν σταματάτε να παίρνετε φάρμακα για το άσθμα σας – 
ειδικά το προληπτικό σας. Θυμηθείτε, αν δεν μπορείτε να αναπνεύσετε, τότε ούτε το μωρό σας 
μπορεί!   

Συνεχίστε να παίρνετε πυροβολισμούς/ενέσεις αλλεργίας εάν τις χρειαζόσασταν πριν από την 
εγκυμοσύνη σας, αλλά ενημερώστε τον γιατρό/αλλεργιολόγο σας ότι είστε έγκυος.  Δεν πρέπει 
να ξεκινήσετε οποιοδήποτε νέο φάρμακο αλλεργίας μόλις είστε έγκυος.   

 

Συνεργαστείτε με το γιατρό σας για να δημιουργήσετε ένα  σχέδιο δράσης για το  άσθμα ειδικά 
για την εγκυμοσύνη σας.  Ένα σχέδιο δράσης για το άσθμα είναι ένας εξατομικευμένος οδηγός, 
που συμπληρώνεται από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.  Περιγράφει λεπτομερώς ποια 
φάρμακα πρέπει να πάρετε, πότε να τα πάρετε, πότε να τα προσαρμόσετε και τι να κάνετε εάν 
έχετε μια πιο σοβαρή ή συνεχιζόμενη επίθεση άσθματος. 

 

Εάν αντιμετωπίσετε μια κρίση άσθματος, το γραπτό σχέδιο δράσης για το άσθμα σας θα πρέπει 
να σας δείξει τι να κάνετε. Εάν τα αναπνευστικά σας προβλήματα επιμένουν ή επιδεινωθούν, 
ακολουθήστε την ενότητα Έκτακτης ανάγκης του γραπτού σας σχεδίου και καλέστε ένα 
ασθενοφόρο ή πηγαίνετε στο νοσοκομείο.   Θυμηθείτε να πείτε στο προσωπικό ασθενοφόρων 
/ προσωπικό έκτακτης ανάγκης ότι είστε έγκυος.   Μην καθυστερείτε να αναζητήσετε ιατρική 
παρέμβαση - είναι σημαντικό να ζητήσετε βοήθεια νωρίς. 

 

Εάν υπάρχει οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, έχετε ανεπαρκή έλεγχο του άσθματός 
σας και πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας ή να λάβετε βοήθεια αμέσως: 

 

1. Λιγότερο ικανός να κάνει τις συνήθεις δραστηριότητές σας λόγω των 

συμπτωμάτων του άσθματος. 
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2. Περισσότερο από 1 σύμπτωμα άσθματος κατά τη διάρκεια της νύχτας ή στο 

ξύπνημα την εβδομάδα. 

3. Συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερο από 2 ημέρες την 

εβδομάδα. 

4. Χρειάζεστε ανακουφιστική φαρμακευτική αγωγή περισσότερο από 2 ημέρες την 

εβδομάδα ή τα ανακουφιστικά αποτελέσματα διαρκούν μόνο 2-3 ώρες ή λιγότερο. 

(Ανακουφιστικό ανακουφίζει από τα συμπτώματα του βήχα και του συριγμού και 

πρέπει να διαρκεί 4 ώρες.) 

Οι γυναίκες που βιώνουν αλλαγές στο άσθμα τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης - είτε 
επιδεινώνονται είτε βελτιώνονται - γενικά επιστρέφουν στα επίπεδα άσθματος πριν από την 
εγκυμοσύνη εντός 3 μηνών από τη γέννηση.  Όσον αφορά το θηλασμό: είναι ασφαλές να 
χρησιμοποιείτε εισπνευστήρες ταχείας ανακούφισης και εισπνευστήρες χειριστηρίου κατά τη 
διάρκεια του θηλασμού. 

 

Και θυμηθείτε να ξαναγεμίσετε τις συνταγές άσθματος πριν από τη γέννηση, ώστε να είστε 
καλυμμένοι για τις πρώτες εβδομάδες στο σπίτι με το μωρό σας. 
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